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Produktionslyftet – ett inspirerande årsbarn
Med etablering 2007 – årsbarn med
Produktionslyftet! – har Automation
Region sedan verksamheten etablerats
haft en tydlig koppling till Lean. I
Sverige är automation och Lean
viktiga framgångskoncept som har
alla förutsättningar att utvecklas
vidare. Lyckade satsningar inom dessa
områden innebär en framgång för hela
AB Sverige.
Företagsöverlappningen mellan Produktionslyftet och
Automation Region är liten, men potentialen finns där. Med
Produktionslyftets breddning mot nya verksamhetsområden,
vilket inkluderar företag inom exempelvis processindustrin,
ingår en stor del av Automation Regions medlemsföretag i
satsningens målgrupp. Nya förutsättningar, nya möjligheter.
Samverkan – mellan organisationer, företag eller olika
program och satsningar – kommer inte av sig själv. Samverkan
skapas. Mellan Produktionslyftet och Automation Region är
”överhörningen” naturlig då vi till stor del har gemensamma
finansiärer, men för det enskilda företaget är det inte lika
självklart. Därför vill jag passa på att bjuda in alla intresserade
till konferensen Automation Summit den 5-6 september i
Västerås. Som nämnts; nya förutsättningar, nya möjligheter –
nya kontakter!
Tankarna kring Lean lever och frodas inom automation. När
vi pratar om hållbar utveckling är tankegångarna i mångt
och mycket parallella med företagens Lean-satsningar. Om
automation står för de avgörande verktygen så representerar
Lean det långsiktiga tankesättet. Hård- och mjukvara för den
som vill. I min värld är det i alla fall en Perfect Match.
Helena Jerregård · Vd SICS Västerås · Processledare Automation Region

”Får man vara med en gång till?”
WR Controls Sweden AB i Timmele avslutade sitt arbete med
Produktionslyftet i början av 2010. Som ett led i vårt arbete med
att följa upp tidigare Produktionslyftsföretag besökte vi dem i
mars för en reflektion kring deras fortsatta Lean-arbete. Vi mötte
ett välmående företag med framtidstro och ett väletablerat
Lean-tänk.
– Den stora effekten för oss är att vi skapat förutsättningar att ta
hand om så mycket mer produktion, säger vd Magnus Clenow.
Än har vi inte fyllt ut kapaciteten, men vi vet att vi klarar av den

Inspirationsträff på Kockums Maskin
Lean Lantbruk håller inspirationsträffar för lantbrukare runtom
i landet och i april besökte de Kockums Maskin i Kallinge, där
vd Mats Malmqvist berättade om Lean-arbetet. ”Precis som i
lantbruket har man kunder med väldigt höga krav … För att
behålla vår produktion i Sverige är vi tvungna att hela tiden bli
effektivare.” Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

5S-uppföljning och spridning
Hos Kitron i Jönköping följde de i
april upp sitt 5S-arbete i pilotområdet
och startade arbetet att sortera och
systematisera i ytterligare att flöde.
Företagets ledning från Norge var
imponerade av enhetens framsteg
och bilden visar ”före/efter” med frilagda lagerhyllor. Mer
information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Mentorskap för egen utveckling
I Skillingaryd fortsätter SMED-projektet i Proton Engineerings
första pilotgrupp, där våra coacher har tagit ett steg tillbaka.
Produktionslyftet används mer till ”mentorskap” medan
företaget själva fokuserar på det praktiska arbetet. Mer
information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Verksamhetsanpassat lego-spel
MA Nordic i Östersund driver en verksamhet
som innebär stora och långa kundprojekt där
ledtiden kan löpa över 1-1,5 år. Ett Lean-spel
i maj fokuserade inte på produktion utan
lego-miljön översattes till företagets egen
verksamhet. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.
Utförligare versioner av notiser samt fler artiklar finns att läsa på
vår nya hemsida www.produktionslyftet.se!

Vd Magnus Clenow med Ulrika Berglund, företagets
fackrepresentant som deltog vid de inledande
mötena med Produktionslyftet.

dubbla omsättningen här i fabriken. Vi har helt enkelt frilagt
möjligheter för framtiden.
Läs hela artikeln på www.produktionslyftet.se.
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